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 عنوان المحاضرة

 مسألة التعويض وديون الحرب:

من االنتقادات التي وجهت الى مؤتمر الصلح في فيرساي هو مسألة 
التعويض وديون الحرب التي ادت الى عدة ازمات اقتصادية في اوائل العشرينات 
وسبب في النهاية االزمة االقتصادية العالمية، فلقد اجبرت المانيا في فرساي على ان 

من الخسائر واالضرار بسبب  تعوض السكان المدنيين في دول الحلفاء عما لحق بهم
 120مليار دوالر بينما طلبت  200الحرب بالذهب والبضائع، وقد طلبت فرنسا 

مليار، وحدد االقتصادي االنكليزي روبرت مينارد كينز مقدار ما تستطيع المانيا دفعه 
مليارات باون استرليني كحد اقصى، ولما لم تستطع الدول ان تقرر المبلغ والمدة  3بـ 
ي خاللها يجب دفع التعويضات، تقرر تشكيل لجنة سميت بلجنة التعويض لتعيين الت

 المبلغ واالشراف على دفع اقساطها.

مليار دوالر كقسط  5قررت ان تدفع المانيا  1920ولما اجتمعت اللجنة سنة 
مليار  10، يضاف الى ذلك اوراق مالية وسندات بقيمة 1921اول في مايس عام 

ها االرباح، كما يجب دفع المواشي والفحم الى فرنسا وبلجيكا دوالر مضافًا الي
 ووضعت الضرائب على الطرق والموصالت االلمانية وبضائعها.

اعلنت الحكومة االلمانية انها دفعت الى الحلفاء اكثر من  1921وفي صيف 
 مليار دوالر، بينما قدرت اللجنة مقدار الدفع بمليارين فقط، وانذرت فرنسا المانيا5

بدفع الباقي، ولما رفضت المانيا احتلت فرنسا بعض المدن االلمانية فاضطرت 
الحكومة االلمانية ان تصدر منتجاتها الزراعية والصناعية الى الخارج بغية الحصول 

هذا الوفت لم يكن هناك على الذهب، ولما كانت البطالة منتشرة في دول الحلفاء في 
سبب كساد اسواقها فانخفضت قيمة العملة االلمانية أي ميل لشراء البضائع االلمانية ب
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وبدأ الراسماليون االلمان يهربون اموالهم الى الخارج، وكانت لجنة التعويض في هذا 
مليار دوالر، فاعترضت  33الوقت قد حددت المبلغ الذي يجب دفعه من قبل المانيا 

، وان المانيا ترفض الحكومة االلمانية على ضخامة المبلغ وقالت بأنه يستحيل دفعه
أي تعهد بذلك، وقد هددت فرنسا باحالل روهر اذا امتنعت المانيا عن الدفع، 

 فاستقالت الحكومة االلمانية وشكلت حكومة جديدة قبلت بشروط الحلفاء.

مليون دوالر في اقل من شهر،  250لقد كان مفروضًا على المانيا ان تدفع 
% من 26مليون دوالر سنويًا، مضافًا اليها دخاًل سنويًا يعادل  500وتدفع بعد ذلك 

قيمة صادرات المانيا، ان هذه المبالغ واالرباح والزيادات المترتبة عليها سنويًا جعل 
التعويضات ولما اجبرت المانيا على الدفع انخفض من المستحيل التكهن بمدة انتهاء 

لدول الحلفاء في  Cannesالمارك االلماني وتقرر تاجيل الدفع في مؤتمر كان 
 ، ولما استمر تدهور المارك تقرر تاجيل الدفع نهائيا في تموز.1922كانون الثاني 

تريد  وفي هذه االثناء حدث خالف حاد بين انكلترا وفرنسا، الن انكلترا كانت
مساعدة المانيا رغبة منها في احياء االسواق االلمانية للبضائع االنكليزية، بينما 
وقفت فرنسا موقفًا شديدًا تجاه المانيا بخصوص دفع التعويضات، ودارت المحاورات 

دون جدوى، وتمكنت فرنسا من الحصول على  1922بين فرنسا وانكلترا خالل سنة 
ت لجنة التعويض على اعالن ان المانيا ال تستطيع الدفع تاييد ايطاليا وبلجيكا واجبر 

عندئذ احتلت فرنسا منطقة الروهر، اثار احتالل روهر والرابن حفيظة االلمان، 
واستنكرت المانيا محاولة فرنسا تاسيس دولة مستقلة في منطقة الراين واعلنت 

ت العملة االلمانية الحكومة المقاومة السلبية وعدم التعاون مع الفرنسيين، وقد تدهور 
 1923ووصلت الى ارقام خيالية، فكان الدوالر الواحد في صيف  1923خالل سنة 

االف مليار مارك الماني، تجاه هذه االزمة االقتصادية التجأت المانيا الى  4يساوي 
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الواليات المتحدة طلبًا للمساعدة، واقترح وزير خارجية امريكا مستر هيوز تاسيس 
 الخبراء للبحث عما اذا كانت المانيا تستطيع دفع التعويضات.هيئة دولية من 

 -مشروع داوز: -

اجتمعت هيئة من الخبراء االمريكان واالنكليز برئاسة شارل داوز االمريكي سنة 
مليون دوالر يزداد  250ودفع المانيا مبلغ   واوصلت بتخلية منطقة الروهر 1924

مليون دوالر يضاف اليه مورد السكك الحديد  625سنويًا ليبلغ بعد اربع سنوات 
عضوا  14االلمانية كضمان لدفع التعويضات، كما تقرر تاسيس مصرف الماني من 

 مليون دوالر الى المانيا للبدء 200اجانب، ويدفع قرض بمبلغ  7منهم المان و 7
بتعمير مصانعها على ان يشرف وكيل لجنة التعويض على دفع المبلغ، لقد كان 

، فقد 1929الى  1925مشروع داوز فاتحة عهد جديد للرخاء االلماني استمر من 
تغير النقد االلماني وظهرت عملة جديدة بداًل من العملة القديمة، وحصل رجال 

 ات تنتج بنشاط مرة اخرى.اعناالعمال على قروض للبدء باعمالهم واخذت الص

 -مشروع يونك: -

شعرت المانيا بالعبء الثقيل على عاتقها من جراء دفع التعويضات الكثيرة سنويًا، 
، لما بدأ الرخاء االوربي يتدهور وقد تالفت 1928وبلغت االزمة اقصاها في نهاية 

سنة لجنة برئاسة يونك االمريكي للنظر في امر التعويضات، وقد قررت اللجنة 
مليون دوالر، كما كان في  625مليون دوالر بداًل من  512ان تدفع المانيا  1929

 .1920السابق، ويؤسس بنك لدفع هذا المبلغ والغيت لجنة التعويض المؤسس سنة 

وقد اعترف الخبراء بالعالقة الوثيقة بين ديون الحرب والتعويضات وكانت امريكا قد 
رت بريطانيا دفع ديونها الحربية الى امريكا عن رفضت الغاء ديون الحرب وعليه قر 
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طريق جمع التعويضات من المانيا، وكانت الدول االخرى المدينة المريكا قد قررا ان 
 تدفع ديونها من التعويضات االلمانية ما دامت امريكا تريد لحليفاتها ان تدفع ديونها.

عليها من امريكا بين  تمكنت المانيا من دفع التعويضات بسبب المبالغ التي حصلت
واستطاعت دول الحلفاء دفع ديونها بسبب حصولها على  1924-1930

، 1929التعويضات من المانيا لكن المانيا لم تستطع الحصول على القروض بعد 
الميزانية االلمانية، وقد واخذت تعتمد على ميزانيتها لدفع التعويضات، فاختل توازن 

وكان االلمان  1930-1921ر بتقدير الحلفاء بين مليون دوال 4700دفعت المانيا 
مليون دوالر، ومع  5400قد ادعوا اكثر من ذلك، لكن التقدير االمريكي يقف عند 

لكن المانيا توقفت عن الدفع  1932ان دفع التعويضات اجل في مؤتمر لوزان سنة 
 .1930منذ 


